
  

 1نگاھى به كتاب خالفت اموى
  بیگى على حسن

عنوان كتابى است از عبداالمیر عبدديكسون كـه بـا ترجمــه گیتــى » خالفت اموى«
. ى بـازار كتــاب گرديـده اسـت توسط انتشارات طھورى روانه 1381شگرى در سال 

تـرين دوران آن؛  ى تاريخ اســالم و يكــى از پـر آشـوب اين اثر، تحقیقى ژرف در زمینه
اســت و در مقايســه بـا ) ق86 - 65خالفـت (يعنى دوران حكومت عبدالملك مـروان 

شود، بســیار دقیــق و عالمانـه  ى تاريخ اسالم منتشر مى بعضى آثارى كه در زمینه
 .نگارش يافته است مقاله حاضر به معرفى و نقد كتاب فوق اختصاص دارد

 .خالفت، امويان، عبدالملك، حجاج، ابن زبیر، مختار، ابن اشعث: ھاى كلیدى واژه

  معرفى كتاب: بخش اول

ند و  را بررسى مى) ق 86 - 65(اين اثر اوضاع سیاسى دوران حكومت عبدالملك بن مروان  ك
 :در شش فصل با موضوعات زير تنظیم شده است

 ى سیاسى، اجتماعى و مذھبى عبدالملك؛ سابقه: فصل اول
سالم در ايـن دوره، يعـنى شـورش مختـار بـن  مخالفت طرفداران امام على: فصل دوم علیه ال

 ھا و پیامدھاى آن؛ ابى عبیده ثقفى، زمینه
ّت : فصل سوم براى كنـترل  در اين دوره و سیاست) اى ھاى قبیله نزاع(عصبی ھـاى عبـدالملك 
 اين پديده؛

 جنگ بین ابن زبیر و عبدالملك و علل حمايت مردم حجاز از ابن زبیر؛: فصل چھارم
ّان و شورش عبدالرحمن بـن  بررسى شورش: فصل پنجم ھاى ابن جارود، زنج، قیام اَزد در عم

 ھا؛ اشعث و علل اين شورش
ّف بـن مغـیره و جنبـش  جنبش خوارج در اين دوره و رابطـه: فصل ششم طـر ُ شورش م ین  ى ب

 .شبیب بن يزيد و خوارج
ى شايان ذكر اين است كه نويسنده قبل از فصل اول به بررسى منابع پرداخته است كه  نكته

سالم اسـت نابع تـاريخ ا سى م باره. خود، به يك معنا، برر ِ بررسـى ايـن دوره  وى در ى منــابع
 :نويسد مى

ھـاى محلـى،  ھـا، آثـار ادبـى، تـاريخ سـالنامه: انـد از ى مـورد نظـر عبـارت منـابع مـا بـراى دوره
 ).24 - 23ص (ھا و كتیبه  ھاى جغرافى، آثار مذھبى، سكّه كتاب

یش . ى اثرى محققانه بوده اسـت ناگفته نماند كه سعى نويسنده بر ارائه كتر حصــورى در پ د
 :نويسد ى اين اثر مى گفتار خود بر ترجمه

ً عمده  نويسنده براى بررسى اوضاع سیاسى دوره ى آثار عربى،  ى عبدالملك بن مروان، تقريبا
سیارى از كتـاب سى،  ھـاى محققـان غربـى را كـه بـه زبـان برخى از آثار فارس و ب ھـاى انگلی
 ).9ص (ھاى خود را از آنھا گرد آورده است  آلمانى و فرانسه بوده ديده و يادداشت

  امتیازات: بخش دوم

باره) الف سى  ھشدارى مفید در سنده در بحـث برر ى منـابع اسـتفاده شـده در تحقیـق؛ نوي
تاريخ اسـالم مطالعـه  ى كسانى كه در زمینه دھد كه الزم است ھمه منابع، ھشدارى مى ى 

 :نويسد او چنین مى. نمايند به آن توجه كنند مى
نه ى دوره تر منابع موجـود دربـاره چون بیش ظر، از زمـان عباسـیان، دشـمنان ديري ى  ى مـورد ن

توان  به ندرت مى. كند ى امويان را سخت دشوار مى امويان، به ما رسیده است، داورى درباره
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ى پــس از افــول قـدرتى باشـد و در عیـن حـال بــا آن  روايـتى تــاريخى يافــت كـه محصــول دوره
 ).23ص . (ھمدردى كرده باشد

 
قمـرى، آن ھـم  86 - 65ھاى  محدود نمودن قلمرو تحقیق؛ نويسنده، حوادث تاريخى سال) ب

ابعاد سیاسى اين دوره را موضوع تحقیق خود قرار داده است؛ اين در حالى است كه بعضــى 
عاد سیاسـى،  با تمـام اب نويسندگان، موضوعى بسیار كلى، مثل تاريخ امويان يا عباسیان را 

 .دھند مورد پژوھش قرار مى... اجتماعى، اقتصادى و
 
ھاى مھم اين اثر نقدھاى نويسنده  ھاى تاريخى و سنجش آنھا؛ يكى از ويژگى نقد گزارش) ج

ساير  ھاى تاريخى و سنجش آنھا و در نھايت داورى و ترجیح يكى از گـزارش بر گزارش بر  ھـا 
 :كنیم جا به برخى از آنھا اشاره مى ھاست كه در اين گزارش

مالً . 1 فرد كا بدالملك مـروان پیـش از رسـیدن بـه خالفـت يـك  ست كـه ع چنین گفته شده ا
نويسنده چنیـن چـیزى را . مذھبى بوده، ولى پس از به قدرت رسیدن ديگر چنین نبوده است

صره. قبول نـدارد به  مثـالً، در مـورد محا ى مكـه توسـط سـپاھیان او و بـه منجنیــق بسـتن كع
 :نويسد مى

بش ابـن زبیـر  بود كـه رقی خش از بنـا  اج براى حمله به كعبه، مقصـودش آن ب ّ در فرمان به حج
قدس نبـود ساخته بود و در دوره ّت، م . ى زندگى پیامبر وجود نداشت و بنابراين بـر طبـق سـن

داشــت، در روايــتى از  مــدرك تأيیــد ايــن نظــر كــه عبــدالملك ســاختمان اصــلى را محــترم مــى
 ).186ص (ى چھارم، مقدسى آمده است  دان سده جغرافى
ند كـه نقـل  ى ھمین موضوع، ساختن قبة الصخرة توسـط عبـدالملك را مطـرح مـى در ادامه ك

صى كرده يارت كعبـه مسـجد االق را زيـارت   اند عبدالملك اين كار را انجام داد تا مردم به جاى ز
بى  -كه يعقوبى نقل نموده است  چنان -كنند  یف مذھ و چون مردم از جلوگیرى از اجراى تكل

سجد االقصــى را، بـر  خود شكايت مى كردند، عبدالملك از حديثى يارى جسـت كـه حـج در م
 :نويسد جا نويسنده چنین مى در اين. داد اساس روايتى از زھرى، اجازه مى
بى، قابـل اعتمـاد نیسـت و مورخـان  بررسى انتقادى گويتاين نشان مى دھد كه گزارش يعقو

كوشـید زايـران را از مكــه بـه اورشـلیم  ى سـوم ايـن امـر را كـه عبـدالملك مـى مسلمان سده
حديث. و. كه ى كنند، به عالوه، چنان برگرداند تأيید نمى ست،  بت كـرده ا شبرگ ثا ھـاى  ھیر

به زمـان پیـشمربوط به اورشلیم، د كه  ته، بل مى رزمان عبدالملك نشأت نگرف گـردد؛ در  تـر بر
سطین و شـام شـايع بـود،  اى كه باورھا و افسانه دوره ھاى تقدس اورشلیم در میان مردم فل

مك خواسـته  زھرى كه گفته مى شیلم ك حج در اور حديث  به اسـتناد او از  بدالملك  شود ع
ً، در اين زمان بسیار جوان و براى خلیفه يا ساكنان شام ناشناخته بوده اسـت كـه  ايـن. ظاھرا

ً با انگیزه ُ الصخرة ظاھرا َة ید مـى ساختن قُب شـود  ھاى مذھبى صورت گرفته با اين واقعیـت تأي
نه، حتـى  ترين مكان چون يكى از مھم كه اين بنا ھم كه و مدي ھاى مقدس در اسالم پس از م

ظر نمـى به ن آيـد كـه   پس از پیروزى عبدالملك بر عبدهللا بن زبیر باقى ماند و به ھمین سبب 
 .ى جانشین كردن اورشیلم به جاى مكه بوده است عبدالملك در انديشه

 :توان ديد تأثیر مذھب را در برخى از وجوه سیاست خارجى عبدالملك نیز مى
ستى تجاوزكارانـه در خـارج  به محض اين شورش آسـوده شـد، بـه سیا كه خیالش از جانب ك

ً ھر سال ادامه داد ّار، تقريبا . روى كرد؛ كشمكش گذشته با روم شرقى را با اعالم جھاد با كف
ى قرآن و حديث  بسته خواست پسرانش ھم، مانند خودش دل گويد عبدالملك مى بالذرى مى

مى گزارش. باشند مت ھاى ديگرى از اين قبیـل نـیز نشـان  ھد كـه بـه خـالف تھ كه  د ھـايى 
نه دل منتقدانش به او مى اش را بـه مطالعـات مــذھبى و  بسـتگى زنند، در دوران خالفت خود 

اش بـا  چون مكاتبـه مسائل الھى از دست داد و نه ارتباطش را با متألّھان و مردان متدين؛ ھم
 ).49-47ص (ى مسائل دينى، چون جبر و اختیار  حسن بصرى درباره

ّد مى. 2 بر ُ مه: گويد م تار، نا یش از پشـتیبانى از مخ اى بـه ابـن  ابراھیم، فرزنـد مالـك اشـتر، پ
ثل ھمیشـه، پاسـخ ) محمد حنفیه(حنفیه  ّـه ھـم، م نوشت و از او تأيید خواست و ابـن حنفی

 .ى پیوستن به مختار قلمداد نمود گنگى به او داد و ابراھیم آن را اجازه
 :نويسد نويسنده در نقد اين گزارش چنین مى
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شده  پذيرفتن اين گزارش به نظر دشوار مى ید ن ھن و نـو تأي نابع ك آيد؛ زيرا در ھیچ كـدام از م
شود ابن حنفیه به ابراھیم نوشت، ھمانى اسـت كـه   است؛ به عالوه، پاسخى كه گفته مى

شدن او آمـده  -به نمايندگان كوفه  ھنگامى كه به تحقیق در ادعاى مختار براى تأيید نماينده 
ّد دو حادثـه را در ھـم كـرده اســت  داد و اين امر ما را به اين فكر مى -بودند  بر ُ ص (اندازد كه م

71.( 
لب قلـوب  كسانى كه به مختار نظر خوشى ندارند نوشته. 3 براى ج اند كه او شـگردھايى را 

مل نماينـد و ايـن بست؛ از جمله دستور داده بود كرسـى مردم به كار مى گونـه جلـوه  اى را ح
 .علیه السالم است داده شده بود كه اين كرسى على

 :نويسد باره چنین مى نويسنده در اين
يكـى از ابومخنــف در : گوينـد دو روايت، اصل ماجراى اين كرسى و مراسم آن را به ما بـاز مـى

گرى از طفیـل بـن جعـدة  بالذرى و طبرى است كه مختار را عامل حضور كرسى مى داند و دي
ترين نكته  مھم. مختار تنھا با اين فكر موافق بوده است: گويد بن ھبیره در طبرى است كه مى

جا اين است كه نگھبانان كرسى كه بودند و چه كسانى به دور آن گرد آمـده بودنـد؟ از  در اين
ابومخنف در طبرى روايت شده كه نخستین نگھبان كرسى، موسى پسر ابوموسى اشـعرى 

َمنى بودند مى بوده است كه ھر دو ي ُ ُرس آنھايى ھم كه به دور كرسـى . و پس از او حوشب ب
َمنى بودند بودند و صندلى را تكريم مى ھاى عربسـتان جنوبـى،  ى قبیله در میان ھمه. كردند ي

ھـا  اى به ھنگام جنگ بسیار شايع بود؛ زيرا باور داشتند كه اين نشـان رسمِ بردنِ نشانِ قبیله
ين ست مثــل نشـانه آنان را پیروزى خواھـد بخشـید؛ بنــابراين صـندلى در ا مى در  جـا در ى قو

ى كرسـى از  كرد و روشن است كه انديشه جويان عمل مى پیروزى و باال بردن شجاعت جنگ
 ).96 - 95ص (آنِ مختار نبوده و در اين مورد روايت طفیل بر روايت ابومخنف ارجح است 

بعضى اين درگـیرى را مربـوط . در مورد سال درگیرى بین مصعب و عبدالملك اختالف است. 4
 .دانند مى 71و بعضى مربوط به سال  72به سال 
 :نويسد باره چنین مى نمايد و در اين را انتخاب مى 72ى كتاب، سال  نويسنده

تاريخ جنگ ديرجا ثلیق بین مصعب بن زبیر و عبدالملك بن مروان، ماه جمادى اول يا دوم سال 
میالدى است؛ اما واقدى در طبرى تنھا كسى است در بین منــابع كھـن كـه  691/ قمرى  72

یل  كه منابع بعدى اين تاريخ را تكرار كرده دھد اين میالدى را مى 690/ قمرى  71سال  انـد، دل
تر محتمل است كه از روايت واقدى به عنوان سند استفاده  درست بودن آن نیست؛ زيرا بیش

گرى از خـود واقـدى در طبقـات ابـن سـعد ھسـت كـه ابـن  به عـالوه، روايـت دي كرده باشند؛ 
يخ  دھد گذشته از اين میالدى را مى 691/ قمرى  72عساكر آن را تكرار كرده كه تاريخ  ھـا، تار

شود كه عبدالملك، پس از پیروزى حجاج را به سوى  میالدى از آنجا تأيید مى 691/ قمرى  72
ظر  691/ قمرى  72ابن زبیر فرستاد كه منابع ما ھمگى در مورد آن در سال  فاق ن میـالدى ات

 ).183ص (دارند 
ھــاى ايــن اثــر توجــه بــه آرا و نظريــات  نقـد نظريــات محققیــن معاصــر؛ يكــى ديگــر از ويژگــى) د

جا به مواردى از آنھـا اشـاره  مستشرقین و محققین معاصر و در نھايت نقد آنھاست كه در اين
 :شود مى

ظر يكـى از . 1 ين قیـام و پايگــاه اجتمـاعى آنـان، ن یام مختـار و شـركت موالـى در ا در بحث ق
بع  ى عرب، يعنى عبدالعزيز الدورى را نقل مى محققین برجسته ست در منا ند كـه معتقـد ا ك

مى ھايى كه پايگاه اجتماعى پست مثال براى موالـى نشـان  یش ترى را  تـر اسـتثنا  دھنـد، ب
شد؛ علـت  است تا قاعده و بنابراين، اين امر نمى تواند علت بیزارى ايشان از حكومت عرب با

عرب  ضد  سل ايرانـى  قد . بـود) شـعوبى(واقعى در نظر ايشان، غرور نژادىِ ن نويسـنده در ن
 :نويسد سخن فوق مى

به ويـژه در دوره) شعوبى(در حالى كه اين عامل  خر دوره را،  سى و اوا كار  ى عبا موى ان ى ا
مده در دوره نمى توان آن را دلیـل ع مورد نظـر  كردند، مشكل ب ) دوران حكومـت عبـدالملك(ى 
ّت كه اعراب به طور اتفاقى موالى را در ديوان و در موارد اندكى آنھـا را فقـط در . ديد اين واقعی

ّت فرماندھى نظامى يا قضايى اجازه كار دادنـد، تنھـا مـدتى كوتـاه بـود و خـالى از  مسئولی ى 
ه اين. مخالفت اعراب نبود ّ ى كمى از موالـى بـه كارھـاى عـالى رسـیدند، از تعـداد  كه فقط عد

 ).77ص (شود  آنان در كوفه كه چھل ھزار بود، آشكار مى
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شوب. 2 بود، قبیلــه تـرين دوران جامعـه در زمان عبدالملك مروان كه يكى از پرآ ى  ى اسـالمى 
ته بودنـد صـرف خريـد ) برادر عبـدالملك(بنى فزاره به تشويق بشر بن مروان  پولـى را كـه گرف

جويانه در جايى به نام بنات قین تعداد زيادى  گاه در اقدامى تالفى تجھیزات نظامى كردند و آن
 .از كلبیان را كشتند

زى، حادثــه ُ ــام د . ى بنــات قیــن را در زمــان معاويــه دانســته اســت يكــى از مستشــرقین بــه ن
 :نويسد نويسنده در اين مورد مى

به : گويند در مورد روز بنات قین منابع ما مى فزاره را  بنى  ھنگامى كه عبدالملك فرمان تنبیه 
اج داد، او حاكم حجاز بود ّ ـاج در سـال  با توجه به اين. حج ّ به  692/ قمـرى  73كه حج میـالدى 

میـالدى بـود كـه بـه حكومــت عـراق انتقـال  694/ قمـرى  75حكومت حجاز رسـید و در سـال 
 694/ قمــرى  75میــالدى و  692/ قمــرى  73يافــت، روز بنــات قیــن بايســتى در زمــانى بیــن 
مان  میالدى اتفاق افتاده باشد؛ بنابراين به نظر مى نات قیـن در ز زى در نھادن روز ب ُ رسد كه د

 ).139ص (معاويه اشتباه كرده است 
تار و عـدم دخالـت  ى علت بى درباره. 3 تفاوتى عبدالملك نسبت به درگیرى بین مصـعب و مخ

لھــاوزن معتقــد اســت كــه علــت بــى ِ تفاوتــى  در ايــن ســتیزه، يكــى از مستشــرقین بــه نــام و
. میـالدى در شـام روى داد 687/ قمـرى  68اى بـود كـه در  عبدالملك در اين درگیرى، قحطـى

 :نويسد نويسنده در نقد سخن فوق مى
اما اين امر نادرست است؛ زيرا اين قحطى يك سال پس از جنگ مصعب و مختار پديد آمـد؛ از 
سوى ديگر، مصعب خود در جنگ با دشمنان ديگرش، مثل شیعیان در كوفه و خوارج در بصره، 
گرفتارتر از آن بود كه در برابر عبدالملك بايستد؛ بنابراين ھرگونه درگیرى بین آن دو بـه تعويـق 

ضعیف  افتاد، شايد عبدالملك عاقالنه تر دانسته باشد كه دشمنانش با ھم بجنگنـد و خـود را 
 ).175ص (كنند 

ھاوزن  در مورد قیام عبدالرحمن بن محمد بن اشعث و انگیزه. 4 ل ِ ى او در مخالفت بـا امويـان، و
گیرد كه اين شورش  كند و نتیجه مى ى مذھبى در قیام ابن اشعث را نفى مى ھر گونه انگیزه

شامیان بـود تر كوشش دوباره بیش ِ ايـن نظـر، . ى عراقیان بـراى رھـا شـدن از يـوق  در مقابـل
گیزه. وچـا. مستشرق ديگـرى بـه نـام خـانم ل ى مذھبـى  وگلـیرى ايـن نظريـه را كـه قیـام ان

ا در آن، برجنبه. پذيرد نداشته، نمى ّ ر ِ قُ . كنـد ى مذھبى قیام تأكید مـى او به لحاظ شركت موثّر
ند در  جا نويسنده به طور ضمنى ھر دو نظر را رد مى در اين كند و معتقد است كه عواملـى چ

گیزه شركت  به وجود آوردن اين حادثه مؤثر بوده است و ھر گروه با ان یام  ى خاصـى در ايـن ق
 :نويسد او چنین مى. نموده است

یل  ھر يـك دل در مورد رھبر آن، علت عمده، تحقیر شخصى از جانب حجاج بود، اما حامیان او 
سى پنھـان در شـورش،  توان براى تنش مى. خاص خود را در پیوستن به او داشتند ھـاى اسا

اج براى موثّرتر كردن حكومت شامیان كه عراقیان از  كوشش: چھار انگیزه را بر شمرد ّ ھاى حج
نابرابرى در دسـتمزد و امتیـازى كـه بیـن عراقیـان و شـامیان بـود؛ مخالفـت  آن تنفر داشـتند؛ 

خود . ھاى اجتماعى بین موالى و اعراب شیعیان با امويان و نابرابرى نان  ا كـه بسـیارى از آ ّ ر قُ
شتیبانى مـى ند  موالى بودند، موالى را در مبارزه بـراى كسـب حقـوق برابـر پ  - 221ص (كرد

222.( 
مان عبـدالملك آراى گونـاگونى بیـان  ى انگیزه درباره. 5 ّف بن مغیره در ز طر ُ ى مخالفت و قیام م

ّف عاليق شديد خارجى داشت. شده است لھاوزن معتقد است كه مطر ِ جا نويسنده  در اين. و
 :دارد كه اظھار مى

بى عـدالتى و نه حمله) يكى از رؤساى خوارج(نه روابط او با شبیب « ھـاى  ھاى صريح او بـه 
ً او را خارجى نمى  ).258ص (سازد  خلیفه و حاكمان، الزاما

بوده اسـت كه او از خـوارج ن ّف . 1: سپس نويسنده با استناد به سه دلیل معتقد است  مطـر
نـه خــوارج . 2؛ )ى خوارج در مورد حاكم بر خالف نظريه(معتقد بود كه حاكم بايد قرشى باشد 

ّف ھیچ يك او را خارجى نمى خوارج . 3خواندند؛  و نه پیروان مطر ّف و نه ياران او شـعار  نه مطر
 :نويسد و در آخر مى. را نپذيرفتند) ال حكم االّ (

 ).258ص (توان او را خارجى خواند  به اين داليل، مشكل مى
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ست  ھاى برجسته پرھیز از حصرگرايى در تبیین حوادث تاريخى؛ از ويژگى) ه  ى اين اثـر ايـن ا
چار حصـرگرايى نشـده اسـت، بلكــه حـوادث  كه نويسنده ى محقق در تبیین حوادث تاريخى د

شاره  جا به نمونـه داند كه ما در اين تاريخى را معلول علل و عوامل مختلفى مى ھـايى از آن ا
 .خواھیم كرد

 :نويسد در مورد گرايش موالى در قیام مختار مى. 1
نان را قـانونى كـرد ورى موالى از فى مختار بھره او . ء را در تساوى با اعراب و اسـب سـوارى آ

. ى خود گماشت حتى يكى از موالى اھل عرينه به نام ابوعمره را به فرماندھى نگھبانان ويژه
 ).78 - 77ص (اى كه به سوى او بیايد آزاد خواھد بود  چنین اعالم كرد كه ھر برده مختار ھم

 :نويسد علیه السالم نويسنده مى گیرى مختار از قاتالن امام حسین در مورد علل انتقام. 2
تن  نخست و مھــم: در انجام اين كار مختار در پى دو ھدف بود تـر از ھمـه، بـه قــول خـود، گرف

مى انتقام حسین فا  كـرد؛ دوم، اشـراف را  علیه السالم كه براساس آن با او بیعت شده بود و
ھايش براى آشـتى بـا آنـان،  ى تالش ثمر ماندن ھمه كه به ضّد او قیام كرده بودند، پس از بى

 ).91ص (نمود  به مجازات محكوم مى
لى. 3 سپاه عبیـدهللا بـن زيـاد، ع شتر در نـبرد بـا  رغـم كمـى سـپاه خـويش، پـیروز  ابراھیم ا

 :نويسد ى عوامل پیروزى ابراھیم اشتر مى نويسنده درباره. شود مى
چك  چندين عامل به پیروزى ابراھیم كمك كرد، گر چه سپاه او در مقايسه با سپاه ابن زياد كو
بن زيـاد، قاتـل  بر ا شیعه در برا براھیم، تعصـب مـذھبى  بود، جدا از شجاعت و نبوغ جنگى ا

علیه السالم، يكى از عوامل بود؛ علت ديگر پیروزى او، خیانـت قیسـیان در سـپاه ابـن  حسین
 ).92ص (زياد بود 

مل اشـاره مـى درباره. 4 تطمیـع . 1: كنـد ى علل شكست مصعب بن زبیر نويسنده به چند عا
ھزار .  2پیروان مصعب توسط عبدالملك؛  ُصعب با كوفیان، از جمله كشتن شش  ِ م رفتار خشن

عالوه بر اين عوامــل، . ى زيادى از اھالى بصره توسط مصعب تنبیه عده. 3تن از پیروان مختار؛ 
ّت بى نمايد  شان اشاره مى ثباتى در وفادارى  نويسنده به سرشت نافرمانى قبايل عراق و سن

 ).181ص (
مى. 5 خوارج اوج  مورد . گـیرد در زمان حكومت عبدالملك مروان قیــام و شـورش  نويسـنده در 

 :نويسد علل قیام و شورش خوارج، چنین مى
فتِ انتخـابى اعتقـاد داشـتند، امويـان را غاصـب  خـوارج، از آن تب برابــرى و خال جـا كـه بـه مك

سال وضـع پیچیـده. شـمردند مى میـالدى  692 - 683/ قمـرى  73 - 64ھاى  ى سیاسـى در 
بى ھمراه با سیاست اج در عراق،  ّ بود كـه خـوارج را بـه  ھاى تند حج له داليلـى  ترديـد، از جم

 ).237ص (كرد  مخالفت با دولت مركزى تشويق مى
ّت ابن زبیر در حجاز مى. 6  :نويسد در مورد عوامل موفقی

مان از میــان رفتـه  با كشـتن عث براى برخى او قھرمانى بود كه برترى سیاسى حجاز را، كـه 
ھره بود، تأمین مى بیر چ تل  كرد و، براى ديگران، ابن ز فت بـا امويـان پـس از ق ى نمايـان مخال

طرف علیه السالم بود كه ھیچ مـدعى حسین بن على علیـه السـالم  داران علـى اى از جانـب 
آمیز  علیه السالم براى مقاصد خود با افشاى رفتار خشونت او كوشید از مرگ حسین. نداشت

به امويان با خاندان پیامبرصلى هللا علیه وآله، بھره گیرد؛ ھم ى مذھبـى  چنین ابن زبـیر بـه جن
ھم. داد خالفتش اھمیت زيادى مى ّه،  كرد از عمـر اول در داشـتن در ى  چـون نشـانه او تالش 

خود كـرده  ھدارىِ دار جانشـین  مان او را بـراى نگ عا كـرد كـه عث خالفت خود، تقلید كنـد و اد
خود در شـھر مقـدس  او ھم. است جـا را  آن) مكـه(چنین با قرار دادن مركز فرماندھى جنبش 

به(پايتخت كرد و خود را عائذ  خويشـاوندى او بـا پیامبرصــلى هللا علیـه . خوانـد) پناه جـوى كع
وآله، ھم از جانب پدر و ھم از سوى مادر، به او كمك كرد تا خود را فردى مذھبى نشان دھد 

ين بر ا كـه فرزنـدانِ يـاران قـديم پیامبرصـلى هللا علیـه وآلـه  و نیز از اعتقاد مردم حجـاز مبـنى 
 ).188ص (ترين براى خالفت ھستند بھره گرفت  شايسته

مى نويسنده دربـاره. 7 سه عامـل را بـر  ست ابــن زبـیر  مل شك عـدم كـار . 1: شمارد ى عوا
ل ورزيدن در توزيع اموال؛  ْ ُخ چـرا كـه (قراردادن مكه به عنـوان مركـز فرمانـدھى . 2تبلیغاتى و ب

بود جه بـه . 3؛ )اين منطقه به لحاظ اقتصادى فقیر و متكى بـر حمايـت منـاطق ديگـر  عـدم تو
 ).189ص (پشتیبانى مخالفان اموى از قبیل موالى، شیعیان و خوارج 
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توجه به شرايط و وضعیت جامعه؛ از جمله مسائل مھمى كه يك پژوھشـگر تـاريخ بايـد بـه ) و
ضاع جامعـه اسـت ِ بسـیارى از تصـمیمات و . آن توجه نمايد، شـرايط و او توجـه بـه شـرايط راز

قادات مــى كارھاى افراد را روشن مى ضات و انت نیز راه را بـر بسـیارى از اعترا از . بنـدد كنـد و 
 :ھاى ذيل در اين راستاست ھاى اين اثر توجه به شرايط و وضع جامعه است؛ نمونه ويژگى

گیر نشـد؟ نويسـنده ) اشراف كوفه(با قاتلین واقعى ) رھبر توابین(چرا سلیمان بن صرد . 1 در
 :نويسد در پاسخ اين سؤال چنین مى

گرفتن كوفــه و كشـتن  به علت وابستگى قبیله اى بین پیروان سلیمان و اشـراف كوفـه، او از 
سلیمان مدعى بود .  كرد علیه السالم ھمكارى داشتند خوددارى مى آنانى كه در قتل حسین

 ).66ص (علیه السالم گناھكار بودند  كه تنھا ابن زياد و شامیان در كشتن حسین
 علت عدم پیوستن ابراھیم اشتر به نھضت توابین چیست؟. 2

 :دارد كه باره، ابتدا اظھار مى نويسنده، در اين
خوددارى كـرد يـا از پیوسـتن بـه  توضیح اين كه، در آغاز، ابراھیم از ھمراھى سلیمان بن صرد 

 ).70ص (اى نیست  جنبش مختار، كار ساده
 :نويسد سپس در پاسخ به اين سؤال مى

لھاوزن مى ِ شـايد از . اعتقاد نداشت -آن گونه كه در آن زمان بود  -گويد كه ابراھیم به شیعه  و
نه  -رو كه ابراھیم به ھیچ يك از رھبران اطمینان نداشت و خود را دست كم براى آنان  آن اگـر 

 .ديد مى -ماھرتر از آن دو 
 چرا مختار ابتدا با اشراف كوفه سازش كرد؟. 3

 :دھد در اين مورد نويسنده چنین پاسخ مى
يرا  تر به تثبیت امور در شـھر عالقـه آيد كه مختار بیش به نظر مى قام؛ ز منـد بـود تـا گـرفتن انت

صل پیــش مـى ھم از  سپاه شام به فرماندھى عبیدهللا بن زياد به سوى مو بن زبـیر  رفـت و ا
نگرى سیاسى بود كه مختار عالوه بـر  اين نوعى آينده. كرد جانب بصره و حجاز او را تھديد مى

 ).78ص (كرد  اين تھديدھاى خارجى، با حمله به اشراف، خود را درگیر جنگ شھرى مى
 چرا ابن زبیر، محمد حنفیه را به مرگ تھديد كرد؟. 4

 :نويسد نويسنده در پاسخ به سؤال فوق چنین مى
عت كننـد؛ بـه ويـژه پـس از  رسد كه مى به نظر مى ترسید مردم حجاز و عراق با ابن حنفیه بی

ّت يافته بود  اين  ).85ص (كه مختار، در كوفه، با استفاده از نام او موفقی

  مالحظات: بخش سوم

مه. 1 قرار نـداده  مترجم ھیچ اطالعاتى در مـورد كارنا نده  یار خوان ى علمـى نويسـنده در اخت
 .است

ُصعب بن زبیر(آن ) يعقوبى(او «عبارت . 2 كى از  را ھم) كشتار طرفداران مختار توسط م چون ي
مان تصوير مى ترين خیانت به خاطر ماندنى َ ست) 28ص (» كنـد ھاى ع در . عبـارت روشـنى نی

ھا  مصعب بن زبیر به ياران مختار امان داد، سپس ھمه«: تاريخ يعقوبى چنین آمده است ى آن
شھورة فـى االسـالم؛ ايـن يكــى از  مذكورة الم ْ احـدى الغـدرات ال ند؛ فكانَـت را از دم تیغ گذرا

 ).182، ص 2ج . (ھاى معروف و مشھور اسالم است ھا و پیمان شكنى نیرنگ
 .صحیح باشد» امان«غلط و » عمان«ى  رسد كلمه به نظر مى

ــا برخــى از اطالعــات او «. 3 ّ ھــاى آشــكارش اصــیل و ســودمند  بــا وجــود تحريــف) يعقوبــى(ام
 ).28ص (» است

 .بايست براى ادعاى خود در مورد يعقوبى شواھد كافى بیاورد نويسنده مى
كم دربـاره در برخى از گزارش«. 4 مور ھمگـانى از مفھـوم جـبر اسـتفاده  ھاى عوانة بن ح ى ا

سط ھمسـر  اشاره به پیش: كردند از جمله شده كه امويان آن را تبلیغ مى گويى مرگِ عمر تو
 ).29ص (» ...كعب االحبار

گويى نموده است، كعب االحبار است، نه ھمسـر  آن كسى كه گفته شده مرگ عمر را پیش
 56833.كعب االحبار

كم«. 5 رانـى  مروان كه از جانب خلیفه عثمان حاكم بحرين بود، پسرش عبدالملك را نیز بـه ح
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 ).43ص (» ھَجر برگزيد
نه عثمـان ده  نويسد كه عبدالملك در ھنگام محاصره مى) 43(نويسنده در ھمان صفحه  ى خا

بايست در  رانى مروان بر بحرين، مى ساله بوده است؛ بنابراين قبل از محاصره و در زمان حكم
كم 8الى  7ترى باشد؛ حال چطور معقول است كه كودكى  سنین كم جر  ساله بـه ح رانـى ھَ

 !برگزيده شود
شته شـده  ً يكى از منابع نويسنده است، چنین نو ً، در كتاب المعارف ابن قتیبه، كه اتفاقا ثانیا

بدالملك را بـه حكــم«: است مان خالفـت خـود ع جر برگزيـد، سـپس او را  مـروان در ز رانـى ھ
 56834.»ى خود قرار داد خلیفه

ى قرآن و  بسته خواست پسرانش ھم مانند خودش دل گويد كه عبدالملك مى بالذرى مى«. 6
تاب در دسـت  ھاى لشكركشى ھنگامى كه حديث. حديث باشند ھـاى پیــامبر را بـه شـكل ك

به خوانـدن قـرآن سـفارش  چند تن از پسرانش يافت، فرمان داد آن را بسوزانند و پسرانش را 
 ).48ص (» كرد

تاب ابـان بـن  زبیر بن بكّار نقل مى بدالملك بـراى پـدر خـويش ك بن ع سلیمان  كند كه وقـتى 
بدالملك گفـت) ى پیامبرصلى هللا علیه وآلـه ى سیره درباره(عثمان  به «: را وصـف كـرد، ع تـو 

يق  دارى كه مى كتابى كه در آن براى ما فضیلتى نوشته نشده است چه نیازى خواھى از طر
 56835.»خواھیم آنھا را بدانند آن مطالبى را به مردم شام بشناسانى كه ما نمى

بات روحیـه به نظر مى ّ قول بالذرى را بـراى اث ى  رسد نويسنده اين گزارش را نديده است و اال
با انصـار و  ى ديگر اين نكته. كرد مذھبى عبدالملك نقل نمى كه، با توجـه بـه دشـمنى امويـان 

شتن شـامیان از آنچـه در زنـدگى پیامبرصـلى هللا علیـه وآلـه رخ داده اسـت،  اطالع نگه بى دا
 .تر است گزارش زبیر بن بكّار به واقعیت نزديك

اند كه عبدالملك در يكى از سفرھاى حج به دنبال پیرترين شیخ از قبايل خزاعه،  نیز گفته«. 7
بال كارھــاى  قريش و بنى تمیم فرستاد و به آنان فرمان داد كه بازسازى انساب حـرم را بـه دن

 ).49ص (» پیامبرصلى هللا علیه وآله از سر گیرند
 فھمد؟ ى فارسى از اين عبارت چه مى انساب حرم يعنى چه؟ خواننده

نخستین كسى كه عاليم حرم «: در مغازى واقدى كه مدرك نويسنده است چنین آمده است
حج گـزارد، بـه سـراغ پیرمردتـرين فـرد . علیه السالم بود را نصب كرد، ابراھیم چون عبدالملك 

 56836.»بكر فرستاد و به آنھا دستور داد كه آن را بازسازى كنند قبايل خزاعه، قريش و بنى
8 .» ِ ُ اَمِتْ «اين امر كه مختار در جنگ از شعار ّت شمرد» يا منصور . استفاده كرد نبايد كم اھمی

ص (» اى است كه يمنیان در انتظار او ھستند، تا قدرتشان را به آنان باز گرداند منصور، منجى
73.( 

ً شعار مسلم بن عقیل در قیام علیه ابن زياد را نیز، كه ھمین جمله ُ اَمِـتْ «ى  حتما » يا منصور
 !نبايد كم اھمیت شمرد 56837بود

لت اسـتفاده ى منصور در اين كلمه صى خـاص؛ و ع نه شخ ى  جا به معناى يارى شده است، 
صدر  افرادى چون مسلم بن عقیل و مختار از اين شعار اين بوده كه مسلمانان در جنــگ ھـاى 

 56838.اند داده اسالم اين شعار را سر مى
مى اين سخن نويسنده ما را به ياد جريانى مى ينى نقـل  مه قزو . كنـد اندازد كـه مرحـوم عال

ھاى خود در خصوص يكــى  او در يكى از كتاب: نويسد ى يكى از مستشرقین مى ايشان درباره
كه  كه ابن اثیر يا ياقوت حموى نقل مى -ھاى صلیبى  از جنگ من «كند   ً فا ّونَ ال ھا سـت َ د ِ ـھ َ ش
و بعـد » .شصت ھزار فرنگى در اين جنگ شھید شدند«چنین نوشته است كه  اين -» االفرنج

گويد اين مسئله بسیار بسیار مھم است كه شصت ھزار نفر در اين جنگ كشته شدند و  مى
ّض ذكر اين واقعه ھم ھیچ يك از مورخین عیسوى متعر شده اسـت؛ و از ايـن م تـر و  ى عظیم ن

شدند«ھا به لفظ  تر آن است كه يك مسلمان از كشته شدن عیسوى عجیب تعبیـر » شـھید 
دَ «اين مستشرق . كند مى ِ ھ َ ترجمـه » شھید شـدند«را كه به معناى حاضر شدن است، » ش

 56839.كرده است
قام ) بیعت گرفتن مختار از مردم(اين بیعت «. 9 یامبر، انت ّت پ بر كتـاب خـدا و سـن مبتنى بـود 

ــن  لی حِ ُ ــگ بــا م ــى(جن ــدان پیــامبر را مبــاح م ــون خان ــه خ ــان و  آنــان ك ــنى اموي ــمردند يع ش
 ).74ص (» حامیانشان
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ند را حـالل شـمرده ست كـه حـرام خداو حلین جنگ با كسـانى ا ُ ايـن . انـد منظور از جنگ با م
 .خورد در قیام عبدالرحمن بن محمد بن اشعث ھم به چشم مى) جنگ با محلین(عبارت 

مى) ديوان(در دفاتر ثبت ) موالى(آنان «. 10 ص (» گرفتنـد جايى نداشـتند و ، بنـابراين، مـزد ن
76.( 

بل ذكـر ايـن اسـت كـه روايـات تأيیـد مـى نكته بنى ى قا طا  كننـد كـه در دوران  امیـه موالـى ع
 56840.شده است اند و نامشان در ديوان لشكر ثبت مى گرفته مى
مه«. 11 ضربه. ى ثقفـى كشـته شـد مصعب به دست زياد بـن قدا خرين  ى  وى ھنگـام زدن آ

تار«: زد سرنوشت، فرياد مى ْ خ ُ ند. »يا لثارات الم قام نما مرگ مختــار بـدون انت . به اين ترتیـب، 
پس از مـرگ رھـبر خـود تسـلیم نشـدند، بلكـه  مرگ مصعب نشان مى دھد كه پیروان مختار 

گام پديـد آمـدن فرصـت بـاز پديـدار شـوند ص (» مخفیانه به كار خويش ادامه دادند، تـا بـه ھن
183.( 

ً، مختار و زياد بن  توان نتیجه بايد توجه نمود كه اوالً، از يك مورد جزئى نمى ى كلى گرفت؛ ثانیا
 .قدامه ھر دو ثقفى ھستند

به واقعـه ، نويسنده در توضیح عوامل حمايـت حجـازى188ى  در صفحه. 12 ى  ھـا از ابـن زبـیر 
نه شامیان زمی ّه اشاره نكرده است، در حالى كه رفتار خشـن و تحقیرآمـیز  سیار  مھم حر ى ب

 .مساعدى براى حمايت از ابن زبیر فراھم ساخت
بان در جـاده اخماس بصره را از ارباع كوفه، با گذاشتن عده) حجاج(او «. 13 ھـا،  ى زيـادى نگھ

 .فھمد خواننده فارسى زبان عبارت فوق را به سختى مى). 205ص (» جدا كرد
شدند آن«. 14 صطاط او  شیدند و وارد ف بر حجـاج لشـكر ك جارود و پـیروانش  ص (» .گاه ابـن 

سى زبـان  كه صحیح كلمه فسطاط است و ھم اول اين). 205 چنین، معناى فسطاط بـراى فار
 .روشن نیست

میــالدى، عبــدالرحمن بــن اشــعث و ســپاه او بــه سیســتان  699/ قمــرى  80در ســال «. 15
نان  رسیدند كه در آن خود فـرا خوانـد و آ له را بـه پیوسـتن بـه سـپاه  جا سخنرانى كرد و مقات

 ).213ص (» چنین كردند
ابن اشعث وارد سجستان شد و «: در تاريخ طبرى چنین آمده است. عبارت فوق مبھم است

 56841.»در سخنرانى خود مردم را امر به پیوستن به سپاھش براى جنگ نمود
ا او آنان را در ثنیه شكست داد«. 16 ّ ّف را زدند؛ ام طر ُ  ).257ص (» در راه، كردان راه م

ناى راه  ّـة بـه مع حالى كـه، ثنی ّة را اسم خاص لحـاظ كـرده اسـت، در  نويسنده يا مترجم، ثنی
ین مـى تاريخ طبرى در اين. است سد باره چن ـا االَكْـراد فاخـذوا علیـه «: نوي ّ ّف[فام طـر ُ ّـة ]  م ثنی
 ).290ص  (56842»حلوان

 .يعنى اكراد راه حلوان را بر او بستند
 :غلطھاى تايپى. 17

  غلط صفحه صحیح
 االمامة و السیاسة 45االمام و السیاسة 

 ابن زبیر 63زبیر 
  عین الورده 67يمین الورد 

  كناسه 74خناسه 
 عبیداللَّه بن زياد 78عبداللَّه بن زياد 

  عبدالملك بن مروان 101عبداللَّه بن مروان 
ّة بن جندب    سمرة بن جندب 101سمر

  عبدالملك بن مروان 135مروان 
الً  ُ الً  145ج ُ َج  ر

تبیل 213زنبیل  ُ   ر
 

كه متن حاضر الزم است يك بار ديگر توسط شخصى كه ھم به زبان انگلیسى  ى آخر اين نكته
تسلط داشته و ھم در تاريخ اسالم مطالعات عمیق نموده باشـد ترجمــه شـود تـا اشـكاالتى 
مانند موارد ذكر شده پديد نیايد عالوه بر آن امر ديگرى كه بايد صورت گیرد، تطبیق ارجاعـات و 
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 .منابع نويسنده با جديدترين چاپ آنھاست

 :ھا نوشت پى

ترجمـه ) م715 - 684/ ق  86 - 65(ديكسـون، عبداالمیرعبـد، خالفـت امـوى : مشخصات كتابشناختى اثر فوق بدين شرح اسـت. 1
 ).1381تھران، انتشارات طھورى، (گیتى شگرى، چاپ اول 

 .191، ص 4طبرى، تاريخ طبرى، ج : رك. 2
 .355ابن قتیبه، المعارف، ص . 3
ّات، ص . 4  .333زبیر بن بكّار، الموفقی
 .644، ص 2واقدى، مغازى، ج . 5
 .368، ص 5طبرى، ھمان، ج . 6
 .306، ص 3ابن ھشام، السیرة النبويه، ج . 7
 .113ھاى قزوينى به تقى زاده، ص  قزوينى، نامه. 8
 .به بعد 138جمال جوده، موالى در صدر اسالم، ص : ك.ھاى تاريخى اين موضوع ر تر از نمونه براى اطالع بیش. 9

 .328، ص 6طبرى، ھمان، ج . 10
 .290ھمان، ص . 11

 :منابع

كى العـانى  - شريف (ابن بكّار، زبیر، االخبـار الموفقیـات، تحقیـق سـامى م قم، منشـورات ال
 ).1374الرضى، 

یق ثـروة مكاشــة  - عارف، تحق قم، منشـورات (ابن قتیبه، ابى محمد عبداللَّه بن مسـلم، الم
 ).1374الشريف الرضى، 

صطفى السـقأ و - لتراث العربـى، ... (ابن ھشام، السیرة النبويه، تحقیق م بـیروت، داراحیـاء ا
 ).تا بى

 ).1356تھران، انتشارات جاويدان، (زاده  ھاى قزوينى به تقى افشار، ايرج، نامه -
اقتصادى موالى در صدر اسالم، مترجمان مصطفى جبــارى   -جودة، جمال، اوضاع اجتماعى  -

 ).1382تھران، نشر نى، (و مسلم زمانى 
طبرى، تحقیـق محمـد ابوالفضـل ابـراھیم  - تاريخ ال بـیروت، (طبرى، ابوجعفر محمد بن جريـر، 

 ).تا دارالتراث، بى
مود مھـدوى دامغـانى  - كز نشـر (واقدى، محمد بن عمر، مغازى، ترجمه دكـتر مح ھران، مر ت

 ).1369دانشگاھى، 
ــا  - ّ ھن ُ بــیروت، (يعقوبــى، احمــد بــن محمــد بــن واضــح، تــاريخ الیعقوبــى، تحقیــق عبــداالمیر م

 ).1413مؤسسة االعلمى، 
 

  

 

 

83بھار   ـ 17   فصلنامه تاريخ اسالم ـ شماره
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